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Rozwoju 
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Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2020

• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2021-10-11

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     KUJAWSKO-
POMORSKIE

Gmina M. TORUŃ

Powiat M. TORUŃ

Ulica PAJĄKOWSKIEGO Nr domu 44/52 Nr lokalu 

Miejscowość TORUŃ Kod pocztowy 87-100 Poczta TORUŃ Nr telefonu 728981238

Nr faksu - E-mail biuro@spoza.org Strona www www.spoza.org

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2004-11-15

2011-02-21

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 87172503600000 6. Numer KRS 0000221611

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Małgorzata Żuchowska prezes TAK

Krzysztof Szpila wiceprezes TAK

Ewa Lewandowska skarbnik TAK

Andżelika Muschiol sekretarz TAK

Agnieszka Bukowska członek zarządu TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Mirosława Dziewulska przewodniczaca Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Alina Kromp członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Karolina Berlińska członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM Z AUTYZMEM W TORUNIU
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Stowarzyszenie ma na celu dążenie do skutecznej rehabilitacji osób z 
autyzmem oraz ich społecznej adaptacji. 
Stowarzyszenie  ma na celu także :
1) inicjować i organizować placówki zajmujące się terapią dzieci z 
autyzmem,
2) tworzyć punkty konsultacyjne zajmujące się poradnictwem dla rodzin 
osób z autyzmem oraz podobnymi zaburzeniami,
3) organizować szkolenia dla rodziców i terapeutów,
4) gromadzić i udostępniać pomoce naukowe oraz środki techniczne, do 
skutecznego prowadzenia terapii,
5) pomagać rodzinom osób z autyzmem w organizacji i finansowaniu 
terapii,
6) inspirować i popierać badania naukowe, mające na celu skuteczne 
leczenie autyzmu,
7) prowadzić działanie popularyzujące skuteczne metody leczenia 
autyzmu,
8) inicjować współpracę z instytucjami samorządowymi, rządowymi oraz 
społecznymi, na rzecz organizacji leczenia autyzmu skutecznymi 
metodami,
9) propagować ideę integracji w społecznościach lokalnych, w 
szczególności w placówkach szkolno-wychowawczych oraz wyjaśniać cele i 
środki jej realizacji,
10) inicjować i organizować współpracę, wymianę doświadczeń, środków 
technicznych i informacji, z organizacjami o podobnych celach działania,
11) inicjować i organizować ofiarność publiczną oraz uczestniczyć w 
działaniach społeczno-gospodarczych zmierzających do pozyskiwania 
środków materialnych i technicznych, służących dobru Stowarzyszenia,
12) prowadzić działalność gospodarczą.
13) prowadzić dla osób dorosłych formy wspierania w samodzielnym, 
niezależnym życiu, w tym funkcjonowaniu w ramach mieszkalnictwa 
chronionego, w przygotowaniu do pracy.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       

Stowarzyszenie zamierzarealizować powyższe cele poprzez odpłatną i 
nieodpłatną działalność.
Przedmiotem działalności nieodpłatnej Stowarzyszenia jako Organizacji 
Pożytku Publicznego jest:
    1. gromadzić i udostępniać pomoce naukowe oraz środki techniczne, do 
skutecznego prowadzenia terapii (PKD: 94.99.Z)
    2. inspirować i popierać badania naukowe, mające na celu skuteczne 
leczenie autyzmu (PKD: 72.20.Z)
    3. prowadzić działanie popularyzujące skuteczne metody leczenia 
autyzmu (PKD: 90.02.Z) 
    4. inicjować współpracę z instytucjami samorządowymi, rządowymi oraz 
społecznymi, na rzecz organizacji leczenia autyzmu skutecznymi metodami 
(PKD: 88.99.Z)
    5. propagować ideę integracji w społecznościach lokalnych, w 
szczególności w placówkach szkolno-wychowawczych oraz wyjaśniać cele i 
środki jej realizacji którego dotyczą kody (PKD: 94.99.Z)

Przedmiotem działalności odpłatnej Stowarzyszenia jako Organizacji 
Pożytku Publicznego jest:
    1. organizować placówki zajmujące się terapią dzieci z autyzmem (PKD: 
85.10.Z)
    2. tworzyć punkty konsultacyjne zajmujące się poradnictwem dla rodzin 
osób z autyzmem oraz podobnymi zaburzeniami (PKD: 85.60.Z)
    3. organizować szkolenia dla rodziców i terapeutów (PKD: 85.59.B)
    4. pomagać rodzinom osób z autyzmem w organizacji i finansowaniu 
terapii (PKD: 88.10.Z)
    5. inicjować i organizować ofiarność publiczną oraz uczestniczyć w 
działaniach społeczno-gospodarczych zmierzających do pozyskiwania 
środków materialnych i technicznych, służących dobru Stowarzyszenia 
(PKD: 94.99.Z)
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Autyzmem powstało w 15  listopada 2004 roku jako organizacja działająca na rzecz osób z 
autyzmem i ich rodzin.
 Stowarzyszenie skupia rodziców i terapeutów stosujących w swej pracy Stosowaną Analizę Zachowania.
Stowarzyszenie ma na celu skuteczną rehabilitację osób z autyzmem oraz ich społeczną adaptację .

Przedmiotem działalności nieodpłatnej Stowarzyszenia jako Organizacji Pożytku Publicznego jest:

1. gromadzić i udostępniać pomoce naukowe oraz środki techniczne, do skutecznego prowadzenia
terapii
2. inspirować i popierać badania naukowe, mające na celu skuteczne leczenie autyzmu
3. prowadzić działanie popularyzujące skuteczne metody leczenia autyzmu
4.inicjować współpracę z instytucjami samorządowymi, rządowymi oraz społecznymi, na rzecz organizacji leczenia autyzmu 
skutecznymi metodami
5. propagować ideę integracji w społecznościach lokalnych, w szczególności w placówkach szkolnowychowawczych oraz 
wyjaśniać cele i środki jej realizacji

Przedmiotem działalności odpłatnej Stowarzyszenia jako Organizacji Pożytku Publicznego jest:

1. organizować placówki zajmujące się terapią dzieci z autyzmem
2. tworzyć punkty konsultacyjne zajmujące się poradnictwem dla rodzin osób z autyzmem oraz podobnymi zaburzeniami
3. organizować szkolenia dla rodziców i terapeutów
4. pomagać rodzinom osób z autyzmem w organizacji i finansowaniu terapii
5. inicjować i organizować ofiarność publiczną oraz uczestniczyć w działaniach społecznogospodarczych zmierzających do 
pozyskiwania środków materialnych i technicznych, służących dobru Stowarzyszenia

Głównym celem jest: dążenie do skutecznej rehabilitacji osób z autyzmem oraz ich społecznej
adaptacji. 
Srodki na realizowanie w.wymienionych celów pozyskujemy  w otwartych konkursach grantowych.  W ten sposób juz od 2021 
roku otrzymujemy srodki z  Gminy Miasta Torunia Nasza
współpraca z Gminą rozpoczęła się w 2012 projektem „Autyzm to nie wyrok". Od 2013 roku do dziś
kontynuujemy działania w programie pt ,,AUTYZM-STOP". Realizujemy 2 zadania:
1. Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego, dla dzieci zagrożonych diagnozą autyzmu. Wsparcie
udzielane jest poprzez pogłębioną diagnozę, konstruowanie indywidualnych programów
terapeutycznych do realizacji w domu, udzielanie instruktażu do pracy domowej oraz konkretnych
placówek do których warto się udać po dalszą pomoc.
2.Prowadzenie terapii w domu rodzinnym polegające na rozwijaniu sfer deficytowych, a także
włączenie rodziców i rodzeństwa w proces terapeutyczny

Jesteśmy partnerem akcji ,,Ciche godziny" w Atrium Copernicus.

Prowadzimy też akcje uświadamiające społeczeństwo na temat potrzeb osób z autyzmem, szczególnie 2 kwietnia, podczas 
Światowego Dnia Świadomości Autyzmu.
 Również prowadzimy grupę wsparcia psychologicznego dla matek dzieci z autyzmem oraz wsparcie psychologiczne dla 
rodzeństwa osób ze spektrum.
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2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

nie ma

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

Osoby fizyczne

Osoby prawne

100

0

3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Przedmiotem działalności nieodpłatnej 
Stowarzyszenia jako 
OrganizacjiPożytkuPublicznego jest:
1. gromadzić i udostepniac pomoce naukowe 
oraz środki techniczne do skutecznego 
prowadzenia terapii. 
Prowadzone terapie to:
- Stosowana Analiza Zachowania (zatrudnianie 
terapeutów dowspomagania wzajęciaxch oraz 
do terapii domowej)
-terapie 
wspomagające:logopedyczna,psychologiczna,pol
isensoryczna, rehabilitacja ruchowa oraz inne 
terapie stymulujące rozwój osób z autyzmem.
 Finansowanie: 
-kosztów pomocy terapeutycznych oraz kosztów 
związane z edukacją(czesne za przedszkola, 
szkołę,zajęcia pozalekcyjne)  zakupem karnetów i 
wejściówek do miejsc publicznych, wkładu 
własnego do projektów realizowanych przez 
SPOZA, sprzętu 
rehabilitacyjny,medycznego,ortopedyczne, 
zestawu komputerowy,tabletu, 
drukarki,laminarki, telefonu,oprogramowania, 
zabawek edukacyjnych,art papierniczych, 
sprzetu sportowego 
koszty szkoleń dla 
rodziców,terapeutów,superwizje w szkołach i 
przedszkolach

94.99.Z 107 068,80 zł

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

2 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Prowadzenie działań popularyzujących 
skuteczne metody leczenia autyzmeu poprzez 
prowadzenie Punktu Konsultacyjnego, dla dzieci 
zagrożonych diagnozą autyzmu.( w ramach 
dotacji z Gminy Miasta Torunia) Wsparcie
udzielane jest poprzez pogłębioną diagnozę, 
konstruowanie indywidualnych programów
terapeutycznych do realizacji w domu, 
udzielanie instruktażu do pracy domowej oraz 
konkretnych
placówek do których warto się udać po dalszą 
pomoc.Konieczne jest
przeniesienie części zainteresowania i troski 
również na rodziców. Dla szczegółowego 
określenia
potrzeb
rodzin dzieci z autyzmem sporządzono analizę 
potrzeb i problemów tychże rodzin. Stwierdza 
się, iż
do
najistotniejszych rodzice zaliczyli:
- skuteczną, efektywną terapię dla dzieci z 
autyzmem potwierdzoną wynikami badań 
naukowych
(Stosowana Analiza Zachowania),specjalistyczną 
pomoc terapeutyczną, diagnostyczną, doradczą,
edukacyjną, pomoc w środowisku domowym, 
rozwiązywanie codziennych problemów z
samoobsługą, trudnymi zachowaniami, 
przygotowanie dzieci do samodzielności, 
przełamywania
rutyn.
Przeprowadzone badania pokazują również, że 
zapewnienie szybkiej i właściwej diagnozy,
inwestowanie we właściwą i odpowiednio 
wcześnie rozpoczętą terapię oraz 
wielospecjalistyczną
pomoc pozwala wielu osobom z autyzmem 
osiągnąć względną samodzielność, co w dłuższej
perspektywie opieki i rehabilitacji znacznie 
obniża jej koszty.

90.02.Z 0,00 zł

3 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Inspirowanie i popieranie badań naukowych 
majacych na celu skuteczne leczenie 
autyzmu.Wskaźniki ogólnoświatowe 
wystepowania autyzmu mówią o od 3 do 6 dzieci 
na 1000 urodzeń.Biorac pod uwage żew Polsce 
każdego roku rodzi sie ok 380 tysiecy dziei (GUS) 
to  każdego roku przybywa ponad 2000 dzieci z 
ze spektrum autyzmu. Należy też podkreślić że 
wieleosób dorosłych jest niezdiagnozowana lub 
zdiagnozowana błędnie przed wieloma 
laty.Zwraca uwagę,że w ostatnich 25 latach 
wystepowanie autyzmu zwiększyło sie 25 razy.

72.20.Z 0,00 zł
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116 121,29 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 34 410,00 zł

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 170 300,95 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 116 121,29 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 54 179,66 zł

e) pozostałe przychody 0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 19 769,66 zł

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie sprawozdawczym, a także 
kodu(-ów) PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

34 410,00 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2021-10-11 6



2.4. Z innych źródeł 0,00 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 15 413,57 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 107 068,80 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 149 221,88 zł 107 068,80 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów finansowana 

z 1% podatku 
dochodowego od 

osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

107 068,80 zł 107 068,80 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

311,40 zł

0,00 zł

41 841,68 zł 0,00 zł

1 Organizowanie terapii według Stosowanej Analizy Zachowania dla dzieci z autyzmem(zatrudnienie 
nauczycieli i terapeutóww domu dziecka)

43 285,00 zł

1 terapie wspomagajace rozwój osoby z autyzmem (logopedyczna, 
psychologiczna,pedagogiczna,polisensoryczna oraz ruchowa), a takze zajęcia stymulujace rozwój 
osób z autyzmem(wejściówki na basen,itp,zajęcia pozaszkolen), również pomoce terapeutyczne 
(multimedialne i tradycyjne)oraz finansowanie czesnego za nauke w placówkach i szkoleń dla 
rodziców i terapeutów

63 783,80 zł

0,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

19 769,66 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników 
majątkowych)

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 9 052,49 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub 
część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeżeli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

0 osób

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
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1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

0,00 etatów

21 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

42 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy 
przedstawiciele władz organizacji)

0 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 43 285,00 zł

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością 
pożytku publicznego 

43 285,00 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną przez 
organizację działalnością gospodarczą 

0,00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

0,00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4) 

0,00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

171,76 zł

0 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  w 
okresie sprawozdawczym) 

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

0 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 osób

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

0,00 zł

0,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 43 285,00 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 43 285,00 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

8. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

9. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

10. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi innych niż organ zarządzający, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1 000,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 AUTYZM - STOP - program 
skutecznej pomocy 
terapeutycznej

1. Wyrównanie szans 
edukacyjnych dzieci z 
autyzmem poprzez dostęp do
efektywnej terapii.
2. Pomoc osobom z autyzmem 
oraz ich rodzinom w 
przezwyciężaniu skutków 
niepełnosprawności,
dotykającej
wszystkie dziedziny życia, 
poprzez zapewnienie 
wielostronnej, 
wielospecjalistycznej pomocy
polegającej na
diagnozie, terapii i edukacji.
3. Poprawa sytuacji rodzin osób 
z autyzmem.
4. Budowanie pozytywnego 
wizerunku osób z autyzmem.
5. Angażowanie rodziców w 
proces terapeutvczny i kontakt 
ze specjalistami

Urząd Miasta Torunia-Wydział 
Zdrowia i Polityki Społecznej

18 000,00 zł

2 Wakacyjne wsparcie rodzin 
osób z autyzmem. FIO2.0.

1. Wsparcie rodziców w opiece 
nad niepełnosprawnym 
dzieckiem podczas wakacji
2. Utrwalanie zachowań i 
umiejętności zdobytych przez 
osobę z autyzmem w 
całorocznym procesie
terapeutycznym
3. Wsparcie psychologiczne 
rodzeństwa osoby z autyzmem 
poprzez indywidualne zajęcia
psychoterapeutyczne oraz 
integracyjne spotkanie całych 
rodzin naszego Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski 
Ośrodek Wsparcia Inicjatyw 
Pozarządowych TŁOK

5 000,00 zł

3 ,,Razem łatwiej"-grupa 
wsparcia psychologicznego 
dla matek dzieci z autyzmem

Celem zadania jest wspieranie 
matek osób z autyzmem w 
pełnieniu funkcji rodzicielskich 
poprzez wspieranie 
umiejętności radzenia sobie z 
chronicznym stresem oraz 
kształtowanie postaw i 
zachowań wspierających 
zdrowie psychiczne, które 
determinuje funkcjonowanie 
całej rodziny.

Urząd Marszałkowski Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego

3 500,00 zł

4 Rozwój kompetencji 
społecznych młodzieży z 
autyzmem kluczem do 
samodzielności w dorosłym 
życiu.

Celem  jest rozwój kompetencji 
społecznych młodzieży z 
autyzmem  poprzez 
zorganizowanie działań 
terapeutycznych, pozwalających 
na  aktywne poznawanie 
wybranych sfer życia 
społecznego.

Fundacja Edukacja dla Demokracji - 
Fundusz Pomocowy 2020

6 310,00 zł

5 ,,Niebieski Kwiecień" Prowadzenie akcji 
uświadamiających na temat 
potrzeb osób z autyzmem

Inicjatywa Lokalna-Urząd Miasta 
Torunia

1 600,00 zł
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3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w 
sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

nie ma

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Małgorzata Żuchowska-prezes
Krzysztof szpila-wiceprezes Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

2021-10-11
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